GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
REGULAMIN KONKURSU
"ZAREKLAMUJ GDAŃSK, SWÓJ WOLNY GDAŃSK"
ORGANIZATOR: GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
MIEJSCE IMPREZY: SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE UL. GRUNWALDZKA 244
TERMIN: Finał Konkursu MAJ 2018 r.
CELE KONKURSU:
 Promowanie hasła „100 lat niepodległości Polski” i połączenie go z poczuciem wolności i
niezależności;
 Zachęcenie uczestników do poznania historii Gdańska i miejsc związanych z walką o wolność;
 Poszerzanie wiedzy o Gdańsku i miejscach atrakcyjnych, ale mniej uczęszczanych turystycznie;
 Zapoznanie młodzieży z historią bram gdańskich i legendami ich dotyczącymi;
 Rozwijanie umiejętności reklamowania miejsc ważnych dla uczestników konkursu;
 Rozwijanie umiejętności stosowania różnorodnych technik plastycznych;
 Rozwijanie chęci zdobywania nowych informacji i poznawania nowych miejsc.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami IX Konkursu Turystycznego mogą być uczniowie szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych i ośrodków szkolnowychowawczych.
2. Konkurs będzie rozgrywany w 4 kategoriach:
 Uczniowie ze szkół podstawowych
 Uczniowie ze szkół gimnazjalnych
 Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
 Uczniowie ze szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych
3. Uczestnicy Konkursu – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mają za zadanie
stworzyć stosując dowolną technikę ulotkę reklamującą ich ulubione miejsce w Gdańsku,
miejsce, w którym czują się „wolni”.
Uczestnicy Konkursu – uczniowie szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych
mają za zadanie stworzyć, wykorzystując dowolną technikę, ulotkę reklamującą ich ulubione
miejsce w Gdańsku.
4. Wykonana ulotka powinna wykorzystywać wszelkie znamiona ulotek reklamowych czyli
połączenie tekstu oraz materiału ilustracyjnego (dotyczy to wszystkich uczestników konkursu).
5. Uczniowie mogą wykonywać ulotki tylko i wyłącznie indywidualnie (nie dotyczy uczniów szkół
specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych). Maksymalna ilość uczestników z danej
szkoły – 5 osób (nie dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz ośrodków szkolnowychowawczych).
6. Prace należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego w przypadku prac przesyłanych) z wypisanymi danymi:
 Imię i nazwisko uczestnika, klasa,
 Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
 adres szkoły.
7. Utwory oceniane będą przez Komisję Konkursową, która wyłoni trzy najlepsze prace w każdej
z kategorii.
NAGRODY:
Laureatom Konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w Konkursie, a nauczyciele/opiekunowie
zaświadczenia dotyczące przygotowania uczniów do udziału w Konkursie.
TERMINY:
Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesyłać na adres:
m.gliniecka@gokf.gda.pl, do 20 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły/placówki oświatowej wraz z adresem,
imię i nazwisko uczestnika, klasę, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
Termin składania/nadsyłania prac: do 10 maja 2018 roku
w
Szkolnym
Schronisku
Młodzieżowym (adres poniżej).
Finał Konkursu odbędzie się w maju 2018 (dokładna data i miejsce zostaną Państwu podane w
późniejszym terminie)
ZAPRASZAMY DO

UDZIAŁU

W

KONKURSIE!

Prace prosimy przesyłać na adres (lub dostarczyć osobiście do recepcji GZSiSS):
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
Kontakt mailowy:
e-mail: m.gliniecka@gokf.gda.pl

